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og fremover. 

 

 
Kære Laxi venner. 

 

Laxi-islandshesteklub og de fysiske forhold omkring klubben er i forandring. 
 
I mere end 25 år har Laxi-islandshesteklub været lig med Rue Hed 14, både med klublokale, baner 
og sidst ridehus. Også mentalt, i alles tanker, har Rue Hed 14 været Laxi. Sådan vil det ikke være i 
fremtiden! 
Pr. 1. juni 2016 solgte Betina Rue Hed 14 til Anette & Steen Riber. De kommer fra det vestjyske, 
nærmere Esbjerg-kanten sammen med deres 2 døtre og deres heste. Ikke islandske men henholdsvis 
springheste og en kørehest. 
Hermed er tiden med Rue Hed 14 som et islænderheste-sted slut. (næsten?) 
 
Vores kontrakt med Betina er nu pr. 1. oktober trådt ud af kraft. Efter nærmere samtale med 
Nordfyns Kommunes ”udsendinge” og forhandlinger med Anette og Steen, har bestyrelsen 
besluttet, at vi ikke fremover har fast tilholdssted på Rue Hed 14. – Vi har vurderet, at den 
fremtidige pris (3 dobbelt), vi kunne forhandle os frem til, ville være alt for høj i forhold til hvor 
mange af klubbens medlemmer, der benyttede sig af de frie onsdage i hallen og banerne i øvrigt. 
 
Fremover vil vi leje os ind ”ad hoc” når vi har brug for hallen. Ligeledes har vi mulighed for at leje 
os ind i hallen hos Mie Knudsen i Morud. Hvad baner angår, har Jytte Prem i Tværskov og Birthe 
og Jim, Rue Hed 66 tilbudt, at vi kan bruge deres. Vi håber at kunne holde os indenfor budgettet på 
denne måde. – Vi vil stadig få en del refusion fra kommunen hertil. 
I mange år har vi ved specielle lejligheder brugt Rueriet hos Ruth & Preben, Rue Hed 9 til hyggeligt 
samvær. Det vil der i fremtiden være også øget mulighed for. 
 
Det bevirker, at I altid skal orientere jer om, hvor arrangementerne foregår, og hvorfra vi starter. 
Men det vil ikke blive et problem. (Vi klarer den – sammen!) 
 
En del af os har i Betinas tid haft facilitetskort til baner og hal, så vi kunne ride der hver dag, hvis vi 
havde brug for det. Det vil der også fremover være mulighed for hos Anette og Steen. Man skal blot 
henvende sig til dem og aftale/betale. (priser sender vi ud senere). Det vil for nuværende ikke være 
muligt at købe dagskort. 
 
Bestyrelsen har været nødt til at tage denne beslutning, men er selvfølgelig meget interesseret i at 
høre fra medlemmerne, hvad de tænker omkring dette. Vi håber derfor, at så mange som muligt vil 
komme til næste generalforsamling (29. januar 2017) og deltage omkring ideer og muligheder for 
fremtiden. Foreløbig fortsætter bestyrelsen ufortrødent med at arrangere dejlige ture, kurser og 
hyggelige stunder for vores medlemmer. Alt kan ses på hjemmesiden www.laxi.dk . 
 
 
Vi glæder os til at se alle vore medlemmer med frisk halm i træskoene i 2017. 
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